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Pan

Prof. Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do oświadczenia Pana Senatora Artura Dunina, złożonego podczas 18. 

posiedzenia Senatu RP, w sprawie propozycji przekształcenia sanatoriów 

uzdrowiskowych w Polsce w odpowiednie szpitale – izolatoria dla osób z COVID-19, 

przekazanego do realizacji Ministrowi Zdrowia przez Pana Jarosława Wenderlicha – 

Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (przy piśmie znak: 

DSP.INT.4813.108.2020), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. 

Odnosząc się do propozycji Pana Senatora należy wskazać, że obowiązujące przepisy 

umożliwiają przekształcenie sanatorium bądź szpitala uzdrowiskowego 

w izolatorium, do którego trafiają osoby z dodatnim wynikiem testu na obecność 

koronawirusa, które lekarz lub inspektor sanitarny skierował do izolatorium (wśród nich 

są m.in. osoby bezobjawowe lub skąpoobjawowe, które ze względu na możliwość 

zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka nie powinny wspólnie przebywać 

w miejscu zamieszkania lub które z innych przyczyn nie mogą poddać się izolacji 

w miejscu zamieszkania), jak również osoby hospitalizowane z powodu COVID-19, które 

ze względu na poprawę stanu zdrowia nie wymagają już leczenia w warunkach 

szpitalnych. Natomiast w szpitalach, w tym w szpitalu tymczasowym (w 

pomieszczeniach zlokalizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie), przebywają 

pacjenci chorzy na COVID-19, którzy wymagają leczenia szpitalnego.
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Obecnie w Polsce funkcjonuje kilkanaście sanatoriów przekształconych w izolatoria 

(m.in. w Ciechocinku, Kołobrzegu, Busko-Zdroju), których działalność od strony 

finansowej zabezpiecza Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Izolatoria na Mazowszu (i w innych województwach) są tworzone lub likwidowane w 

zależności od aktualnych potrzeb. Sytuacja epidemiczna jest bardzo dynamiczna. 

Wojewodowie w porozumieniu z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmują 

decyzje adekwatnie do aktualnej sytuacji.

Z poważaniem, 

Waldemar Kraska 

Sekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

Pan Piotr Mierzwa – Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Sporządził: Elżbieta Mianowska-Komza - Radca Ministra
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